
Školská komisia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka 

 

 

 

              Členom školskej komisie 

       Miestneho zastupiteľstva mestskej časti 

       Bratislava-Petržalka 

        

 

       Bratislava  02.09.2013 

 

Vec   

Pozvánka na 23. zasadnutie 

Školskej komisie MZ 

 

Touto cestou Vás, v zmysle plánu zasadnutí školskej komisie pozývam na 23. 

zasadnutie školskej komisie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka,  

ktoré sa uskutoční dňa  

 

dňa 11.09.2013 ( streda) o 15,30 hod. 

v zasadačke Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka 8. poschodie 
 

Program: 

1. Informácia o plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava-Petržalka za I. polrok 2013 a návrh 

na úpravu rozpočtu na rok 2013 – gestor finančné oddelenie 

2. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

mení Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č. 6/2012      zo 

dňa 13. 11. 2012, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na verejnom 

priestranstve pri Chorvátskom ramene ohraničenom ulicami Tupolevova a Jiráskova – 

gestor referát predbežnej právnej ochrany 

3. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka č....zo dňa ...., 

ktorým sa ruší  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti    Bratislava-Petržalka č. 

4/2005, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na Vígľašskej ul. - gestor 

referát predbežnej právnej ochrany 

4. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka, ktorým sa 

ruší  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka   č. 2/2010, ktorým 

sa vydáva Trhový poriadok pre príležitostný trh na Kopčianskej ceste č. 82  - gestor referát 

predbežnej právnej ochrany 

5. Návrh  Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Petržalka,  ktorým    sa 

mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka  č. 7/2012 

zo dňa 13. novembra. 2012 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb  v mestskej 

časti Bratislava-Petržalka- gestor referát predbežnej právnej ochrany 

6. Protest prokurátora voči VZN mestskej časti Bratislava-Petržalka o podmienkach držania 

psov – gestor oddelenie životného prostredia 
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7. Návrh na schválenie prenájmu nebytových priestorov v objekte ZŠ Prokofievova 5 pre 

KICK-BOX DIM MAK TOPERCER TEAM Bratislava, Strečnianska 18 – gestor 

oddelenie nakladania s majetkom 

8. Návrh na prenájom časti areálu na par. č. 4877/12  a na parc. č. 4883 v objekte ZŠ 

Nobelovo nám. 6 pre TSP – tenisovú školu Petržalka, Nobelovo nám. 6 - gestor oddelenie 

nakladania s majetkom 

9. Návrh na prenájom NP - šatní v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898, a.s.- 

gestor oddelenie nakladania s majetkom 

10. Návrh na prenájom NP - telocvične v objekte ZŠ Pankúchova 4 pre FC Petržalka 1898, a. s 

- gestor oddelenie nakladania s majetkom 

11. Návrh na schválenie dodatku č.2 k nájomnej zmluve č.4/2011 uzavretej medzi 

prenajímateľom ZŠ Prokofievova 5, 851 01 Bratislava a nájomcom Jednotka - tenisová 

škola, občianske združenie, Záhumenná 318, 851 10 Bratislava,  IČO: 30797047  - gestor 

oddelenie nakladania s majetkom 

12. Informácia o činnosti Strediska služieb školám a školským zariadeniam Petržalka za I. 

polrok 2013 – riaditeľ SSŠaŠZ 

13. Rôzne 
 

S pozdravom 

Mgr. Zuzana Lukačková, v. r.

  predsedníčka školskej  komisie 

 

 

Vybavuje: 

Mgr. Veronika Redechová, v. r. 

tajomníčka komisie     


